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Tematy numeru:
Dzień Kobiet

Z ,,przekąsem''          
   o kobietach

Zapusty

Pewien taniec
chearleederek

Wywiad z
psychologiem
szkolnym

P

P

Historia Dnia Kobiet
8 marca 1908 roku
w Nowym Jorku
kilkanaście tysięcy
kobiet chciało
zmienić swój los.
Pamiętajmy, że
działo się to w
czasach, kiedy
kobieta nie była
jeszcze uważana
za obywatela, za
kogoś równego
mężczyźnie, za
kogoś, kto potrafi

realnie ocenić
swoją
sytuację, zadbać o
siebie, wyuczyć się
czegoś tak dobrze,
jak mężczyzna. Ale
- wracając do
Nowego Jorku, 8
marca w jednej z
fabryk robotnice
tyrające od rana do
nocy za marny
grosz, postanowiły
się upomnieć o
poważne

traktowanie.
Zastrajkowały.
Chciały godnych
warunków pracy i
prawa wyborczego.
Właściciel fabryki,
chcąc uniknąć
skandalu, po prostu
je w niej zamknął. 

Kobiety na całym
świecie musiały
wyjść na ulice,
musiały strajkować,
musiały siedzieć w
więzieniach,
musiały nawet
umierać, żebyście
 dzisiaj mogli
przeczytać ten
tekst. Gdyby nie
one, może nie
umiałabyś/umiałbyś
czytać. Może nie
mogłabyś/mógłbyś
używać komputera

albo internetu? Kto
wie, jakby wyglądał
świat, gdyby twardo
nie domagały się o
swoje prawa?

A

A

http://psychologia.wsukience.pl/asertywnosc/zadbana_kobieta
http://kariera.wsukience.pl/praca/czy_jestes_szczesliwa_w_pracy
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czego echa
przetrwały 

 w znanej do dziś

wolą sarny,
jelenie i
żubrowe
pieczenie".
Faktycznie od
jadła i napitków
uginały się
stoły.

Szczególnie
huczne były
zapusty w
dworach
szlacheckich i
magnackich. W
XVII wieku
śpiewano, że na
zapusty "nie
chcą państwo
kapusty

Urządzano
kuligi z
pochodniami,
odwiedzano się
wzajemnie
wśród
sąsiadów.
Tańce trwały
przez całe noce
do białego rana,

                             
                                 ZAPUSTY
            Skąd się wzięła ta tradycja...?

 piosence pt.
"Jeszcze jeden
mazur dzisiaj,
choć poranek
świta". Oprócz
mazura w
modzie był
wówczas
polonez,
młynek, hajduk i
taniec
świeczkowy.
W czasie
karnawału
popularne były
korowody

przebierańców.
W wesołym
pochodzie nie
brakowało - w
zależności od
regionu kraju -
konia, kozy,
bociana.
Towarzyszyła
im skoczna
muzyka.

W ostatnie dni
zapustne,
zwane
diabelskimi lub
ostatkami,
zabawom i
jedzeniu nie było
umiaru.
Raczono się
tłustymi
słodkościami -
racuchami,
blinami i
pampuchami
oraz ciastem
nadziewanym

słoniną i
smażonym na
smalcu. Stąd
pochodzi
tradycja
"tłustego
czwartku".Dziś
w "tłusty
czwartek",
królują na
naszych stołach
pączki i faworki,
czyli chrust.

P

P

A

A
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                 Pewien taniec cherleederek...

To co łączy wszystkie
uczestniczki 

 Dziewczynki podczas tańca pobudzają swoją inwencję
twórczą, rozwijają improwizację ruchową.

to przede wszystkim dobra
zabawa.

Dzieci
wyzbywają się
kompleksów,
pokonują
nieśmiałość i
tremę, otwierają
się na świat,
stają

się
spontaniczne i
często
odnajdują swoje
miejsce w
grupie
rówieśniczej.

Kółko taneczne
„Małe
Cheerleaderki”
jest w naszej
szkole od
niedawna.
Zajęcia
odbywają się w
każdy czwartek
o godz. 07.05 w
małej sali gimn. 

P

Taniec jest
bardzo ważnym
elementem
wychowania
dzieci i
młodzieży,
rozwija ich
osobowość

i sprawność
psychofizyczną.
Zabawowa
forma tańca
sprzyja
odprężeniu,
zmniejsza stres.

Taniec także
poprawia
motoryczność i
sprawność
ruchową,
kształtuje
precyzję
ruchów,
doskonali
koordynację i
orientację
przestrzenną
oraz poprawia

postawę ciała.
Zajęcia
taneczne to
również
kształtowanie
pamięci
ruchowej
poprzez
powtarzanie
kroków i
wybranych
figur. 
K.W.

A
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             Wywiad z psychologiem szkolnym...

uprawiać różne         sporty

DZ: Czy jest to
pierwsza Pani
praca, jako
psychologa
szkolnego.

P.E.H. Nie.

DZ: Witamy
serdecznie,
chciałybyśmy
zadać Pani kilka
pytań? 
Wy wyraża Pani
zgodę?

P.E.H: Tak,
oczywiście.

DZ: Może nam
Pani powiedzieć
o sobie kilka
słów, ale już tak
prywatnie?

P.E.H:
Mieszkam w
Radomsku,
mam 8-letnią
córkę Maję,
bardzo lubię
podróżować,

np. grać w
siatkówkę,
pływać. Lubię
też tańczyć i
gotować. W
wolnym czasie
chętnie czytam
książki.

DZ: W jakich
godzinach
można do Pani
przyjść po
poradę?

P.E.H: Jestem
w ,,7'' w środę,
czwartek i
piątek.

DZ: Jakie krótke
rady miałaby
Pani dla nas
uczniów na
temat unikania
problemów,
zwłaszcza
szkolnych?

P.E.H: 
Myślę, że
należy lubić
siebie i innych
ludzi, a w razie
problemów

nie bać się
prosić o pomoc.

Dziękujemy
Serdecznie na
zgodę na
wywiad i
poświęcony
przez Panią
czas.

K.Z; D.S. kl.VIc

P

P

A

A
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             Dziecko i jego szkolne konflikty

„Mamo, bo ona
powiedziała...
Tato, bo on
mnie
popchnął!” 
To, że dziecko
miewa w szkole
konflikty z
rówieśnikami,
nie jest niczym
niezwykłym.
Sprzeczki,
złośliwości
zdarzają się.

Dzieci w szkole
pochodzą z
różnych
domów, gdzie
stosowane są
różne metody
wychowawcze
W związku z
tym mają inne
systemy
wartości i nie
tak samo
oceniają różne
sytuacje.

Co rodzic
może, a nawet
powinien?

1. Słuchać
dziecka. Nie od
święta.
Codziennie
porozmawiać o
tym, jak minął
dzień. Słuchać
uważnie.

2. Zachować
czujność – jeśli
dziecko
opowiada o
jakimś
konflikcie,
delikatnie
dopytać, co było
jego przyczyną,
jak dziecko się
zachowało, co
zrobili inni i jak
zareagował
nauczyciel. 
3.  Monitorować
– czy sytuacja

była
jednorazowym
wydarzeniem,
czy powtarza
się. Nie biec z
„ratunkiem” na
pierwszą
skargę, ale też
nie
bagatelizować
jej. 

4. Wzmacniać
wiarę dziecka
we własne siły.
Dobrze temu
służą zajęcia
fizyczne (np.
kurs
samoobrony),
nie dlatego,
żeby dziecko
miało siłę oddać
przeciwnikowi –
takie zajęcia
uczą przede
wszystkim
panowania

nad emocjami,
zimnej oceny
sytuacji, a poza
tym dziecko
sprawne
fizycznie
rzadziej staje się
celem ataków. 

Cały artykuł
znajduje się na
stronie:
www.dzieci
rosna.pl

P

P

A

A
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Dziewczyna
tym się różni od
chłopaka, że
jest taka, taka i
taka...

Mężczyzna tym
się różni od
kobiety, że do
pracy się nie
spieszy.

P

P

     Z,,przekąsem''o kobietach... Wszystkie
panie robią
pranie i to przed
śniadaniem...

Po kolacji
poznasz kobietę
po jej gracji.
Uśmiechnie się
do Ciebie i
wiesz, że jest
dla Ciebie.

Powyższe
teksty napisały
,,dziewczyny z
klas 5 i 6 PSP''

Stopka
redakcyjna:
Red.naczelna
A.Prudło
Dziennikarze:
M.R; M.M; K.Z;
P.W; J.Ł; L.M;
W.W.

Podobno nie
urodził się
jeszcze taki
facet,
który zrozumiałby
kobiety. Bywamy
tajemnicze,
impulsywne,
słabe i silne
jednocześnie.
Płaczemy na
komediach
romantycznych.
Obgadujemy za
plecami
najlepsze

przyjaciółki.
Zakochujemy
się dziesiątki
razy w tym
samym facecie.
Potrafimy
walczyć jak
lwice, gdy
naszym bliskim
dzieje się
krzywda.
  

Kobiety mówią
około 7 000
słów dziennie. 
Mężczyźni –
tylko 2 000.

 Kobieta
uśmiecha się w
ciągu dnia
średnio 62
razy. Mężczyzna
zaledwie 8
razy. Kobiety mrugają
dwukrotnie
częściej niż
mężczyźni.

Kobiety płaczą
od 30 do 64
razy w
roku. Dla
porównania:
mężczyznom
zdarza się to
maksymalnie do
6 razy w roku. 

A

A


